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 ٢٠٠١انتاج القنوات الفضائية عام 
 فيلم روائى قصير

========================= 
 ..التترات األوليه ـ مع موسيقى ناعمة 

 خارجى/ليل        )١(مشهـد 
 سطــح منزل قديم    

 
حيـث   ـ لونج شوت للمدينة  ليال     

اك هنا و هن   األضواء  المتباينــة  
حركة بانوراميـة    الـكاميرا فى ..

تتوقـف علـى سـعيد و        حتــى
 شاب فى التالتينـات  مـن     هــو

بيضاء  عمره مرتدى جلباب وطاقية   
يقـرأ فـى     وهو جالس القرفصـاء   

ـ قطع علـى     ..المصحف الشريف 
األخ األكبر لسعيد     غريب  وهــو  

ــور  ـــاب مته ـــهو ش ..   فــ
يدخل غريب مـن بـاب      .. شهوانى
و قد بـداعليه السـعادة     وه السطح

ــف ــىء لمختل ـــى أى ش  ويغنـ
فى يده  وأغنيــات ال عالقة بينهم     

  ..شريط فيديو 
 بأنه قد  ـ من كالمه مع أخيه نشعر     

  تعاطى شىء يغيبـه
 السالم عليكم..السالم عليكم أه  : غريب    ..عن الحياة 

 ..ازيك يا شيخ سعيد .. أه        



 ل البالوىانت برضة مش حتبط : سعيد     
 ..اللى بتشربها دى        

 ـ وهو يشير الى شريــط
 ؟..و ايه ده       ..الفيديو 
 ..!!ده المزاج العالى  : غريب     
 يا  ابنـى.. و بعدين انت مالك        
 أنا اللـى.. ده أنا أخوك الكبير        
 ..اسألك رايح فين و جاى منين       
  ..مش انت اللى تقولى       

 ـ يـدخل غريــب لغرفـــة      
متنوعة  بالسطح وهو يغنى  أغانى    

وجـه أخيـة     بينما نرى عـلــى   
 بعض عدم الرضا

 ..و االستياء 
 ـ مــزج ـ    

 داخلى/ليل       )٢(مشهـــد 
 غرفة بالسطح    

 ـ كادر على يد غريــب
 وهو يـضع شريط الفيديو

 بـالجهاز و يـتسع الكادر 
 لنرى غريب يجلس أمـام

 لتلفاز وهو فى حاله تأهبا
 و شغف وهو ينتبه بشـده
 يفضل سماع صوت حــاله(     لمتابعه  الفيلم و قد بــدا
 )  أبطال الفيلم     عليه كما لو كان يشـارك

 ..فى أفعال البطل 



 ـ بان على سعيد وهــو
 يدخل الغرفة ثم يتجه  الى 

 يقــوم.. التلفاز ويغلقة 
 بقولك ايه انت مالكش  دعـوة : ريبغ  غريب و يكاد يتشاجر مع

 خليك فى نفسك وبـالش.. بيه       ..سعيد 
 ..تقل مزاجى        

 مش حيبقى انت والفقر والعيشة    ـ بغضب وهو يعبر بيداه
 ..عليا      ..على رفضه للواقع 

 ..ان اهللا مع الصابرين.. اصبر  : غريب     
 ـ يبدو  على غريـــب

 تأفف الصمت وهوفى حاله 
 ثم يتجه للفيديو  و يسحب
 الشريط و يخرج من الباب

 ..و يغلقه بشده خلفه 
 ـ تالشــى ـ    

 خارجى/نهار       )٣(مشهــد 
 ورشة ميكانيكى    

 ـ الكاميرا مباشرة عــلى
 غريب وهو مرتدى العفريته
 و  يقوم باصالح سيارة أمام
 ورشة بينما نرى  بالداخـل
 األسطى الكـبير صاحــب
 الورشة الذى يقوم ويـتجه

 ها يا غريب قدامك قد ايه فـى :األسطى   ..الى غريب قائال 
 العربية دى عشــان أقــول       
 ..لصاحبها ييجى يستلمها        



 ..يومين بالكتير يا أسطى  : غر يب     
 ..يعنى النهاردة و بكره  : األسطى     
 لحـدبكرة ايه يا أسطى بكرة ا :  غريب     
 ..وهى دى حالوتها        
 ـ سوبر على ـ    

 داخلى/نهار       )٤(مشهــد 
 غرفة السطح    

 ـ فى حركات سعادة وهـو
 يتراقص نرى غريب يرتدى
 مالبس أمــام المرايــا
 المتواضعه و هو يضــع
 كمية كبيرة من البرفانـات
 و يصفف شعره يفضل  فى
 الباك جراوند  موسيــقى 

 رية أو أغانـى سريعة عص
 "موسيقى تصويرية "      ..شبابية منتشرة 

 ـ يسحب غريب مفاتيـح
 سيارة من تحت الوسـادة
 و يخرج من الغرفة وهـو

 ..فى منتهى األناقة 
 ـ سوبر على ـ    

 خارجى/نهار       )٥(ـ مشهـد 
 أمام منزل غريب بالحارة

 ـ غريب يستقل السيـارة
 التى  كان يقوم باصال حها

 ..!جايلك يا جميل  : غريب   ..هو يقول لنفسه و



 ـ ينطلق بالسيارة و هـو
 يقوم بتشغيل  الكاسيــت

 ..بأغنية شبابية عصرية 
 ـ قــطــع ـ    

 خارجى/نهار       )٦(مشهــد 
 أمام نادى    

 ـ كادر على بوابة النـادى
 ـ يدخل غريب  بالسيـارة
 وهو يخرج يده  من الشباك

 كرة ثم  يدخلبنقود لدفع تذ
 ..بالسيارة 
 ـ قــطــع ـ    

 خارجى/نهار       )٧(مشهــد 
  النــادى    

 ـ سماح تنتهى من لعبـة
 التنس وهى تخرج مــن
 الملعب فهى فتاة  فارعـة

 ..جميلة 
 ـ زووم باك لنرى  غريب
 ينظر هنا و هناك  وكـأنه
 يبحث عن شىء فجأة ينظر
 ..خارج الكادر و قد ابتسم 

 ع على سماح  و هىـ قط
 تشير فى اتجاه غرف  خلع
 المالبس فيستوقفها  غريب

 ..انسه سماح  : غريب     ..قائال 



 انت عايز ايه منى.. انت تانى  : سماح     
 ـ وهو يتفحصها بنظـرات

 ..معجب جدا  : غريب   ..ثاقبة شهوانية 
 انت لو ما احترمتش نفسك أنا : سماح     
 ..من النادى حأضطر أبلغ أ       

 ..أحبك بره أحسن.. وعلى ايه  : غريب  ..ـ بعاطفة و رومانسية 
 ـ سماح بال مباالة تتركـه
 و هى تنظر اليه  نظــره 

 ..تعجب 
 ـ قــطــع ـ    

 خارجى/غروب        )٨(مشهــد 
 الطريق العام     

 ـ غريب واقفا بسيارتــه
 بالقرب من الـنادى وهـو

  فجـأة.. فى حاله انتظار 
 ..يبتسم 

 ـ قطع على سماح وهـى 
 تخرج بسيارتها من  بوابه 
 النادى و تمر بجواره دون

 ..أن تراه فينطلق خلفها 
 ـ قــطــع ـ    

 خارجى/غروب        )٩(مشهــد 
 طريق المقطم    

 ـ بينما سماح  منطــلق
 بسيارتها و خلفها غريـب
 يتسابق معها الى  أن يقف



 ن المكانأمامها وقد ظهر ا
 ..يبدو خالء 

 ـ يهبط من السيارة ويدخل
 سيارة سمــاح  و يجلس

 بجوارها  و هى مرتديــة 
 مالبس  ساخنه و قد  بـدا
 عليها الرهبة و الفزع فيغرز
 فى جنبها سالح أبـيض ال

 ..ايه ده انت اتجننت  : سماح    ..يظهر 
 لو ما سمعتيش كالمى  مــش : غريب   ..ـ بلهفة و اصرار 

 ..حيحصلك طيب        
 ـ تتراجع عن  المقاومـة
 و هى ترواغه  بابتسامـه

 ..طيب مش كده نتفق األول  : سماح    ..مصطنعه 
 ؟..بجد  : غريب   ..ـ بلهجة تمنى 

 ـ تهز رأسها بالتأكيــد
 ..بجد  : سماح   ..وهى  تبتلع ريقها 

 ..خالص نشيل السالح  : غريب  ـ وهو يشهر مفتاح عده
 !!  ..ايه ده  : سماح    ..مبتسمه ـ 

 هو أنا معقولة..مفتاح تمنتاشر  : غريب    ..ـ ضاحكا 
 ..أأذيكى        
 ..ده انت حبيبتى        
 ـ قــطــع ـ    



 خارجى/غروب       )١٠(مشهــد 
 جانب أخر للمقطم     

 ـ الكاميرا فـى  حركــة
 بانورامية حتى تتوقف على

 ـمـاغريب و سمـاح و ه
      جالسان على ظهر سيـارة

 ..و اشمعنى يوم الحد الجاى  : سماح    ..سماح 
 أصل ده يوم أجازتى من  الشغل : غريب     
 ..أصل أنا ميكانيكى سيارات        

 ـ سماح تهبط من  فـوق
 ظهر السيارة وهى تستقلها
 بينما غريب ينظر اليهــا
 بلهفة حيث يمسك يدهــا

 احنا مش اتفقنا .. وبعدين معاك : سماح  ى تقول لهفتشدها منه و ه
 ـ وهو يخرج من جيبــه

 عارفة لوالعنوان بتاعك ده طلع : غريب   ..ورقه و ينظر فيها 
 ..حأزعل منك قوى .. فشنك        

 ..و انت عارفه زعلى     ـ وهو يشهر  فى  وجهها
 بمزاج باسمــا مفتـاح

 ..تمنتاشر 
 المهـم.. ماتخافش مش فشنك  : سماح   ..ـ ضاحكا بتهكم 

 ده أنا حأستناك  عـلى.. تيجى        
 ..نار        

 ..نار يا حبيبى نار  : غريب    ..ـ ضاحكا 
 ..!!!!بقولك ايه     ـ وهو يهمس لـها دون

 ..انت قليل األدب  : سماح    ..سماع صوته 



 بس أنا. .مقبوله منك يا جميل  : غريب     
 مش حأتنازل عن اللون  األحمر       

 ..ـ سماح تنطلق بالسيارة 
 ـ يبدو على مالمح غريب

 ..عالمات النصر 
 ـ قــطــع ـ    

 داخلى/ليل       )١١(مشهـد 
 غرفة بالسطح    

 ـ كادر على سعيد و هـو
 يلملم حوائجه  فى حقيبـة

 ..هاندباج 
 ـ يدخل غريب  الغرفــة

 ادته أى أغنيةوهو يغنى كع
 ..على فين يا سعيد  : غريب  ..فيلمح سعيد يعد حقيبته 

 ..ان شاء اهللا بكره مسافر  : سعيد     
 ـ وهو يقترب منه  بحنان

 ..!!ايه حتسيبنى  : غريب    ..األخوة 
 ..أكل العيش يا أخويا  : سعيد     
 ؟..و مسافر فين  : غريب     
  مركــزحأشتغل فى..السلوم  : سعيد     
   ..لتحفيظ القرأن        
 ..ربنا يوفقك يا أخويا  : غريب     
 ..و انت ربنا يهديك  : سعيد     

 ليه يا اال هو أنا  مجنون ده أنا : غريب  ..ـ وهو يصفعه مازحا 
 ..أعقل منك مليون مره        
 كل انسان بيفكر انــه أعقـل : سعيد     



   الحقيقـةانسان فى الدنيا لكن       
 ؟..ايه        

 !!؟..آه الحقيقة ايه  : غريب   ..ـ يتسأل نفسه 
 ـ يتجه سعيد للمصحــف
 الشريف و يمسكه بيــده
 و يضعه فى الحقيبة ويغلق

 ..السسته 
 ـ قــطــع ـ    

 خارجى/نهار       )١٢(مشهــد 
 الســطـح    

 ـ الكاميرا مباشرة عـلى
 سعيد و غريب وهمـــا 

 ان بعضهما البعضيحتضن
 "موسيقى تصويرية"      ..فى حاله توديع 

 ـ سعيد يربت على كتـف
 غريب ثم يغادر السطــح

 ..وفى يده حقيبته 
 ـ يتجه غريب الى سـور
 السطح و ينظر من  خالله

 ..الى المدينة 
 ـ تنسحب الكاميرا ألعلى

 ..السما 
 ـ تالشى ـ    



 داخلى/نهار       )١٣(مشهــد 
 رفة بالسطحغ    

 ..ـ كادر خالى 
 ـ الكـاميرا  تتحرك عـلى
 مالبس غريــب و هــى

 موضوعة على السريـر
 ـ يخرج غريـب من الحمام 
 " أغانى شعبية "      وهو  يجفف رأسه ثم يمسك
 بعض مالبسه والـمكواه ثم 

 يبدأ فى الـكى و هو قد أدار 
 ..شريط كاسيت 

 ـ يـبدأ غـريب فى ارتداء 
 ..لخروج مالبس ا
 ـ قــطــع ـ    

 خاجى/نهار       )١٤(مشهــد 
 أمام عمارة برج    

 ـ كـادر خالى على  بوابة 
 ..العمارة 

 ـ يدخل غريب الكادر و فى 
 يده الورقة حيث ينظر  فيها 
 ثم يهز رأسه بـالتأكيد على 
 ..أن رقم المنزل هو المقصود 

 ..ـ يدخل المنزل بسعادة 
 ـ قــطــع ـ    



 داخلى/نهار       )١٥(مشهــد 
 شقة فاخرة    

 
 "صوت جرس الباب"        

 ـ تدخل سماح  الكادر وهى
 مرتدية بنطلون وبلوزة تقتح 

 الباب فترى أمـامها  غريب 
 الذى يبتسم بشدة ثـم  يدخل 

 ..فى لهفة 
 ـ سـماح تغلق البـــاب

 ــربما تخافيش أنا مش حأه : غريب  ..بالمفتاح فيقول غريب 
 ..منك        
 ..لحظة واحدة  : سماح     

 ـ تدخل سماح للداخل بينما 
 غريب ينظر هنا و هناك فى 
 حركة  دائرية مبتـسما  ثم 
 فجأة  يتسـمر و تــختفى 

 ..ابتسامته 
 ـ بان على رجلين  مفتولى
 العضالت كمالو كانا مخبرين
 ـ يدخل الكادر رجـل يبـدو

 احعليه الوقار و بجواره سم
 ؟..هو ده  : األب     ..ابنته 

 ..ـ سماح تهز رأسها بنعم
 ـ فى حاله ذعر يهــرول
 غريب للباب يحاول  فتحـه



 دون جدوى فتشهر سمـاح
 أمامه المفتاح ثم تقذفه لـه

 ..بثقه 
 ـ لم يتمكن من التقاطــه
 حيث حالته فى حاله ارتباك
 و رهبة و تكـاد قـدميه ال

 ..تتحركان 
 ..حسين ..جابر  : األب   ..ـ للمخبرين 

 ..أوامرك يا سيادة اللوا  : االثنان  ..ـ المخبرين بصوت واحد
 عارفين بنتى سماح قالت  لكـم : األب     
 ؟..تعملوا ايه        

 ..عارفين يا سيادة اللوا  : االثنان  ..ـ بصوت واحد أجش 
 ـ يقوم المخبرين بحمــل
 غريب الى الداخل وهـو ال

 فهو.. و ال قوة له حول له 
 فى حاله ذهـول و ذعــر 
 ..و رهبه ال يستطيع المقاومة

 ـ األب و سماح  يجلسـان 
 برهه و قد سمعا صــوت
 غريب فيه نوع من المقاومة
 الكالمية و لكن المخبريــن

 ..سيطرا على الموقف 
 ـ مزج ـ    



 داخلى/نهار       )١٥(مشهــد 
 شقة فاخرة     

 ..السابق ـ نفس المشهد 
 األب و سماح جالسان ثـم
 يقومان فى سعادة وهمــا
 ينظران خارج الكادر  بينما
 نرى سماح قد بدا عليهمـا
 الخجل و هى تخفض عيناها
 ـ يقترب األب من المخبرين
 وهما واقفان وامامهمـــا
 غريب قد ارتدى قميص نوم

 ووضع على رأسـه.. أحمر
 باروكه و على وجهه ميكاب

  شاربه ووضـعو قد حلـق
 و قد.. فى أظافره  مونيكير 

 عقاب سماح بنتى.. المرة دى  : األب  ..طأطأ رأسه فى األرض 
 ليك لكن لو كنت  عايز عقابـى       
 أنا فأبقى كررها تانى و انــت       
 ..تشوف        

 ..مع السالمة      ..ـ بصوت هادىء 
     ..ـ ال يتحرك غريب 
 ..مع السالمه     ..ـ بغضب و زعيق 

 !!!وصلوه لغاية باب العمارة    ـ المخبرين يأخذان غريب
 ..و يخرجان من باب الشقة

 ـ قــطــع ـ    
 



 داخلى/نهار       )١٦(مشهــد 
 بوابة العمارة البرج    

 ـ كادر على غر يب وهـو
 يرفـض الخــروج مـن
 االسانـسير مع  المخبرين
 و قد بـدا عليه التحســر

 ث ينظـر الى  الشـارع حي
 و يخشى الخروج فـيجلس 
 ..داخل االسانسير فى تمسك

 ـ قطع على البواب يخـرج
 من غرفته فيرى هذا المشهد
 فى تعجب وهو يهز  رأسـه

 ..بعدم الرضا 
 ـ قــطــع ـ    

 
 داخلى/نهار       )١٧(مشهـد 
 أمام شقة سماح    

 
 ـ سماح تحاول استدعـاء

 وى وفىاالسانسير دون جد
 يدها مالبس غريب   فتقرر

 الكاميرا..الهبوط على السلم
 فى حركة دائمة مع  سماح
 وهى تهبط من درج لـدرج

 ..فى سرعة 
 ـ قــطــع ـ    



 خارجى/نهار       )١٨(مشهــد 
 البــوابــه    

 ـ كادر على المخبريــن
 يحاوالن جذب غريب مـن
 داخل االسانسير و لكنــه

 .. بكل شدةيحاول المقاومة
 ـ قطع على سماح و  هى
 قد وصلت الى البوابـــة
 و وقفت أمام االسانسيــر
 بينما نرى البواب يحــاول
 ابعاد بعض المارة الذيــن
 وقفوا خارج البوابة لمعرفة

 ..ماذا حدث 
 ـ قطع على غريب  و قـد
 وقفت أمامه  سماح مــن
 خارج االسانسير بينمـــا

 يال بناءالمخبرين قد ابتعدا قل
 على أوامر نظرات سماح لهما 
 ـ تقذف سماح على  غريب
 مالبسه فى االسانسير ثــم
 ..تبتعد فيغلق باب االسانسير
 ..ـ كادر ثابت على الباب 

 ..ـ تيترات الختام 
 ـ نهاية الفيلم ـ    
 خالد السيد على : تأليف        

 




